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IMPORTANŢA JOCURILOR MOTRICE ÎN  

LECŢIA DE EDUCAŢIE FIZICĂ 

 

 Fotbalul este una din cele mai îndrăgite discipline sportive practicate în educaţia fizică 

din învăţământul gimnazial. 

Mişcările naturale şi variate pe care le solicită jocul de fotbal, executarea acestora în 

condiţii igenice şi pe fond de competitivitate completează aspectul instructiv-educativ cu 

priceperi şi deprinderi moral-civice, exercitând influenţe favorabile asupra aparatelor şi funcţiilor 

întregului organism. 

Jocurile motrice şi întrecerile folosite pentru învăţarea fotbalului, mijloacele specifice 

acestei discipline sportive, au un conţinut deosebit de plăcut şi atrăgător, şi se bucură de o mare 

popularitate în rândul elevilor, reprezentând stimulente pentru dezvoltarea lor psihică şi integrare 

socială, dar şi modalităţi de relaxare şi divertisment. 

     Jocul de fotbal prin mijloacele sale specifice, incluzând aici şi jocurile motrice şi întrecerile, contribuie 

la realizarea obiectivelor educaţiei fizice, şi datorită caracteristicilor pe care le  are, iar din punct de vedere al 

efectelor pozitive multiple, poate substitui o parte din mijloacele tradiţionale ale lecţiei de educaţie fizică. 

     Ţinând seama de numeroasele valenţe ale pregătirii, de necesitatea influenţării 

deopotrivă a sferei fizice şi psihice a personalităţii elevilor, va rezulta şi necesitatea folosirii 

unui ansamblu de jocuri motrice şi întreceri privite corelativ, în scopul îndeplinirii obiectivelor. 

Pentru jocul de fotbal, mijloacele, jocurile motrice şi întrecerile selectate, vor corespunde 

particularităţilor fiecărui obiectiv care trebuie realizat. De aici, rezultă necesitatea folosirii mijloacelor, 

jocurilor motrice şi întrecerilor optime, pentru dezvoltarea indicilor morfo-funcţionali, pentru 

obţinerea abilităţii tehnico-tactice şi a dezvoltării în continuare a calităţilor motrice. 

Jocurile motrice şi întrecerile specifice învăţării jocului de fotbal, aplicate în lecţia de 

educaţie fizică, trebuie înţelese în sensul larg al noţiunii şi asigură însuşirea procedeelor tehnice şi 

a acţiunilor tactice individuale şi colective. Acestea trebuie construite în raport cu o „intenţie 

didactică" şi o anumită „finalitate". 

În învăţământul gimnazial, în special la clasele V-VI, jocurile motrice şi întrecerile sunt 

foarte agreate de elevi, crează o atmosferă plăcută în lecţiile de educaţie fizică şi sunt eficiente în 

procesul de învăţare a jocului de fotbal. 

Jocurile motrice şi întrecerile, "dirijate" optim de către profesor, contribuie substanţial 

la îndeplinirea funcţiilor şi obiectivelor educaţiei fizice în învăţământul gimnazial şi implicit la 

formarea principalelor trăsături ale personalităţii elevilor. 
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Pe plan instructiv, acestea asigură: dezvoltarea calităţilor motrice, consolidarea 

deprinderilor şi priceperilor motrice de bază şi utilitar aplicative, formarea şi dezvoltarea unor 

tehnici individuale de autoorganizare, autoconducere şi autoapreciere necesare practicării în 

mod independent a exerciţiilor fizice, lărgirea sistemului de cunoştinţe teoretice de specialitate. 

Pe plan educativ, se dezvoltă calităţile volitive: dârzenia, perseverenţa, spiritul 

competitiv, curajul; se dezvoltă calităţile morale: corectitudinea, dorinţa de a învinge, spiritul 

de colaborare şi de respect al adversarului etc.; se dezvoltă calităţile intelectuale: atenţia, 

memoria, imaginaţia, spiritul de observaţie, capacitatea de generalizare, iniţiativa etc. 

Influenţele pozitive ale practicării exerciţiilor fizice şi sportului asupra activităţii 

intelectuale sunt marcante la elevi în această perioadă, mai accentuat la fete comparativ cu 

băieţii. 

     Se consideră că rezultatele mai bune obţinute de elevii sportivi sunt explicate prin 

dezvoltarea unor aptitudini psihomotrice şi prin dezvoltarea acuităţii unor calităţi 

psihosenzoriale care contribuie implicit la ameliorarea capacităţilor intelectuale. 

O influenţă indirectă este exercitată de creşterea potenţialului biologic, printr-o mai bună 

funcţionare a marilor sisteme, în special a sistemului nervos central, sub influenţa practicării 

educaţiei fizice şi sportului, ceea ce poate determina formarea unei personalităţi mai puternice 

şi deci a unor aptitudini intelectuale. 

Fotbalul oferă condiţii deosebit de favorabile pentru dezvoltarea complexă a calităţilor 

şi deprinderilor motrice. 

Influenţa pe care o exercită practicarea jocului de fotbal asupra sistemelor şi funcţiilor 

organismului precum şi practicarea lui în aer liber, creează multiple posibilităţi prin care acesta 

contribuie la dezvoltarea fizică normală, armonioasă.  

Alături de celelalte jocuri sportive, fotbalul contribuie la: 

            - menţinerea sănătăţii şi dezvoltarea fizică armonioasă; 

- dezvoltarea capacităţii motrice generale; 

- asimilarea procedeelor tehnice şi a acţiunilor tactice specifice practicării jocului de 

către elevi în şcoală şi în afara acesteia; 

- dezvoltarea trăsăturilor de personalitate favorabile integrării sociale. 

Jocul de fotbal se caracterizează printr-un bogat conţinut motric şi printr-o varietate mare 

de mişcări executate cu şi fără minge intens şi variat, ceea ce exercită o influenţă favorabilă 

asupra aparatelor şi funcţiilor întregului organism. 

Din punct de vedere fiziologic se produc o serie de modificări care au ca urmare o mărire 
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a capacităţii funcţionale. Aparatul locomotor suferă modificări calitative: sistemul osos se 

întăreşte, articulaţiile capătă o mai mare mobilitate şi elasticitate, iar forţa musculară creşte. 

Datorită acestor modificări, mişcările celor ce practică fotbalul dobândesc coordonare 

(îndemânare), mobilitate şi supleţe, necesare activităţii sportive, cât şi activităţii de zi cu zi. 

Jocul de fotbal exercită o deosebită influenţă asupra sistemului nervos central. Starea 

emoţională a elevilor în timpul jocului, varietatea acţiunilor de la fază la fază, menţine o stare 

permanentă de vioiciune şi interes pentru joc, ceea ce determină o mărire a mobilităţii 

proceselor nervoase.  

Astfel, se obţine şi dezvoltarea proceselor intelectuale, afective şi volitive. Datorită 

acestor caracteristici, jocul de fotbal influenţează pozitiv dezvoltarea fizică şi psihică, fapt ce 

constituie un aspect important al valorii formative a acestuia. 

Foarte importantă este influenţa pozitivă pe care fotbalul o exercită asupra motricităţii. 

Acesta influenţează în mod corespunzător dezvoltarea calităţilor motrice generale şi specifice. 

Coordonarea (îndemânarea) se va dezvolta prin dinamismul caracteristic şi necesar al 

deprinderilor tehnico-tactice şi aplicării lor în joc, în condiţii de luptă şi în funcţie de situaţiile 

spontane caracteristice disputării oricărui meci. 

Viteza se dezvoltă sub toate formele de manifestare: de reacţie, de deplasare, de execuţie. 

Aplicarea în joc a diferitelor procedee tehnice impune şi dezvoltă unele forme ale vitezei de 

reacţie: viteza de începere a acţiunii, de oprire bruscă din acţiune şi de începere fără pauză a 

unei noi acţiuni. 

Fotbalul dezvoltă şi cuplul viteză forţă (detentă), nu numai în cazul săriturilor, ci în toate 

acţiunile de joc. 

Fotbalul dezvoltă forţa la nivelul membrelor inferioare, în special la lovirea mingii cu 

piciorul şi cu capul, pentru lupta corp la corp în vederea intrării în posesia mingii (deposedare) 

şi, parţial, la nivelul braţelor pentru aruncarea mingii de la margine, dar în fotbalul actual se 

pune accent pe dezvoltarea tuturor grupelor musculare, deci pe o constituţie atletică a 

fotbalistului din ziua de azi, fără de care obţinerea performanţei nu este posibilă. 

Rezistenţa constituie fondul prin care se manifestă celelalte calităţi motrice. Jocul de 

fotbal solicită o activitate permanentă şi eforturi repetate pe tot parcursul întrecerii. 

Motricitatea mai sus menţionată, caracteristică a acţiunilor tehnico-tactice, contribuie şi 

la dezvoltarea deprinderilor motrice de bază: deprinderea de a alerga, de a sări, de a arunca, de 

a lovi, a căror formare constituie un obiectiv al educaţiei fizice. 

Acesta este încă un argument al valorii formative a jocului de fotbal. 
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Fotbalul este un joc colectiv, şi deci, pentru atingerea scopului propus, îi este proprie o 

anumită organizare a colectivului, bazată pe răspundere reciprocă, pe subordonarea intereselor 

personale celor generale şi pe repartizarea funcţiilor ce revin jucătorilor.  

În aceasta constă şi importanţa fotbalului în educarea spiritului colectiv, a iniţiativei, a 

perseverenţei, a stăpânirii de sine, în timpul acţiunilor de joc şi a disciplinei conştiente. 

Activitatea din joc obişnuieşte elevul să analizeze situaţiile, să le compare şi să tragă concluzii 

practice cu rapiditate. Toate aceste procese de gândire se mai caracterizează şi prin corelarea 

situaţiilor analizate şi conduc la dezvoltarea atenţiei distributive, a capacităţii de anticipare a 

acţiunilor. 

Lecţiile de educaţie fizică în care se folosesc jocuri motrice şi întreceri sunt mai plăcute 

şi asigură o participare mai activă a elevilor. 
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